Warszawa, dnia ...........................................

Adres do korespondencji:
*

*
*
*

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

(ulica)

-

**

(nr mieszkania)

□ - odbiór osobisty - numer telefonu .....................................

(kod pocztowy)

**
lub

*

(nr domu)

□ - przesyłka listowa

(miejscowość)

1)

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia o działaniach ratowniczych straży pożarnej

Proszę o wydanie zaświadczenia o działaniach ratowniczych straży pożarnej, które miały miejsce na

terenie m. st. Warszawy w dniu .......………...………...., około godziny …….......…przy:
*

□ - pożar: ………………………………………………….................................………....

(ulica, nr domu, nr mieszkania)

***

…………………………….................................………………………………………….........
lub

(wpisz - np.: w lokalu mieszkalnym nr, w piwnicy - nr pomieszczenia piwnicznego, poddasza, samochodu- marka, model
pojazdu i nr rejestracyjny, hali, magazynu, inne ),

□

***
- miejscowego zagrożenie: ……................................…………………………………….....
…………………………………................................………………………..……………....................
………………………………...............................…………………………..…………….....................

(wpisz - np.: wypompowywanie wody z piwnicy, usuwanie złamanego drzewa, kolizja drogowa - marka, model pojazdu i nr
rejestracyjny, inne)

…………………….............…………….
(podpis osoby składającej wniosek)

* Rozpatrzenie wniosku wymaga wypełnienia pól oznaczonych drukowanymi literami.
** Zaznaczyć sposób dostarczenia wydanego zaświadczenia (w przypadku odbioru osobistego niezbędny jest numer telefonu)
*** Zaznaczyć właściwe.
1) Wniosek wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej można złożyć:
a) osobiście w KM PSP m.st. Warszawy ul. Polna 1 – Kancelaria KM (na parterze).
b) listownie na adres : Komenda Miejska PSP m. st. Warszawy, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa
c) skrzynka podawcza /wymagany podpis elektroniczny/
2) Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (siedemnaście złotych). Opłaty można dokonać w kasie organu podatkowego
Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 43, lub na rachunek Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście znajdujący się
w Banku Handlowym S. A. w Warszawie ul. Goleszowska 6. Nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
3) Zaświadczenie wydaje się w 1 egzemplarzu.
4) Zawartość zaświadczenia:
a) data i godz. przyjazdu pierwszego zastępu straży pożarnej do miejsca zdarzenia,
b) adres zdarzenia,
c) rodzaj działań ratowniczych prowadzonych przez straż pożarną.

